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Підтверджено рейтинг СК «Альфа Страхування» 

 
 9 грудня 2015 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення підтвердити 

рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 

«Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з 

рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості в порівнянні з іншими 

українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу 

діяльності Компанії за дев'ять місяців 2015 року. 

Таблиця 

Основні показники роботи СК «Альфа Страхування» за 9 місяців 2015 року, тис. грн.,%, п.п. 

Показники 
9 місяців 
 2015 г.     

(30.09.2015) 

9 місяців  
 2014 г.     

(30.09.2014) 
Зміна 

Темп 
приросту, 

% 

Активи, всього, тис. грн. 319 085,00 252 527,00 66 558,00 26,36% 

Власний капітал, тис. грн. 199 154,00 133 782,00 65 372,00 48,86% 

Валові зобов'язання, тис. грн. 119 931,00 118 745,00 1 186,00 1,00% 

Покриття власним капіталом зобов'язань страховика, % 166,06% 112,66% 53,39п.п. - 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн. 159 937,00 100 300,00 59 637,00 59,46% 

Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 133,36% 84,47% 48,89п.п. - 

Валові премії, всього, тис. грн. 309 515,80 398 882,00 -89 366,20 -22,40% 

Частка страхових премій, що належать перестраховикам, тис. грн. 4 792,50 9 241,90 -4 449,40 -48,14% 

Співвідношення між преміями, які належать перестраховикам ,та 
валовими преміями, % 

1,55% 2,32% -0,77п.п. - 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн. 91 319,00 96 310,70 -4 991,70 -5,18% 

Співвідношення між виплатами й валовими преміями за період, % 29,50% 24,15% 5,36п.п. - 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн. -35 291,00 -19 645,00 -15 646,00 - 

Рентабельність продаж, % -11,40% -4,93% -6,48п.п. - 

Чистій прибуток (збиток), тис. грн. -23 373,00 -15 911,00 -7 462,00 - 

Рентабельність власного капіталу, % -11,74% -11,89% 0,16п.п. - 

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 
 

1. Власний капітал СК «Альфа Страхування» в період з 30.09.2014 р. по 30.09.2015 р. 

збільшився в обсязі на 48,86% або на 65,37 млн. грн. Валові зобов'язання Компанії виросли незначно: 

на 1% або на 1,19 млн. грн. Значний приріст власного капіталу на фоні низького приросту валових 

зобов'язань спровокував стрибок капіталізації Компанії на 53,39 п.п. до рівня 166,06%, що говорить 

про великий запас капіталу. Активи Страховика в періоді, що аналізується, збільшились на 66,56 млн. 

грн. і на кінець третього кварталу поточного року склали 319,09 млн. грн. 

2. На рахунках Компанії станом на 30.09.2015 р. зберігалося 159,94 млн. грн., що на 59,46% 

більше ніж станом на кінець третього кварталу 2014 року. Значне зростання грошових коштів, і в той 

же час практично незмінні зобов'язання - все це дозволило помітно збільшити ліквідність Компанії. 

Покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 30.09.2015 р. склало 133,36%, що оцінюється 

Агентством як дуже високий рівень ліквідності. 

3. За дев'ять місяців 2015 року СК «Альфа Страхування» уклала 563,5 тис. договорів 

страхування і зібрала 309,52 млн. грн. валових премій, що на 22,4% менше обсягу премій, зібраних за 

той же період 2014 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, скоротилася на 

48,14% і склала 4,79 млн. грн., або 1,55% від валових премій. Виплати Компанії за три квартали 2015 

року становили 91,32 млн. грн., загальний рівень виплат Страховика виріс на 5,36 п.п. і склав 29,5%. 

 

Проаналізувавши звітність СК «Альфа Страхування» за дев'ять місяців 2015 року, а також 

регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відзначає зростання капіталізації 

та ліквідності Страховика.  

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 


